
5078/10 MIK/pen
DG E II BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 9 февруари 2010 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2008/0250 (AVC)

5078/10

ACP 2
WTO 2
COASI 4
RELEX 8

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ
Относно: РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Временното споразумение 
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от

за сключване на Временното споразумение за партньорство 

между Европейската общност, от една страна, 

и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 

207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточки iii) и v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската Комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1,

                                               

1 ОВ C 
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като има предвид, че:

(1) На 12 юни 2002 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за 

сключване на споразумения за икономическо партньорство с държавите от АКТБ.

(2) На 23 ноември 2007 г. приключиха преговорите за Временно споразумение за 

партньорство (наричано по-нататък „Временното СИП“) с Папуа-Нова Гвинея и с 

Република острови Фиджи.

(3) Временното СИП се прилага временно от […] до неговото влизане в сила.

(4) Временното СИП все още не е сключено. С влизането в сила на Договора от Лисабон 

процедурите, които да бъдат следвани за тази цел се уреждат от член 218 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз.

(5) Временното СИП следва да бъде сключено от името на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:



5078/10 MIK/pen 3
DG E II BG

Член 1

Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и 

държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна се одобрява от името на Европейския 

Съюз.

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотифицирането, посочено в член 76, параграф 2 от 

временното СИП, от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Датата на влизане в сила на споразумението се публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 

За Съвета

Председател


